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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 08 00269
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) Radnóczy & Mészáros NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Iroda,
dr. Bajorfi Ákos, Budapest
(541) BANKBROKER
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41

Nevelés; szakmai képzés.

(210) M 08 01379
(220) 2008.04.16.
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi
irodák, Budapest
(541) RAPID
(511) 5
Rovarölõszerek mezõgazdasági alkalmazásra.

(210) M 09 01666
(220) 2009.06.09.
(731) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30

Cukrok.

(210) M 09 02465
(220) 2009.08.27.
(731) Creatív Center Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, on-line
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek.

(210) M 08 02389
(220) 2008.07.22.
(731) Sunray Fashion Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; kenderbõl, bambuszból,
kókuszból, selyembõl és egyéb anyagokból készült táskák, övek,
pénztárcák és kiegészítõk.

(210) M 09 03108
(220) 2009.10.27.
(731) Éliás-Mezey Erzsébet, Óbánya (HU)
(541) ODORÁRIUM
(511) 3
Növényi illatszerek, aromaterápiás készítmények.
41 Illattárlat, illattár, természetes illatok tára, illatismeret, illattárolás, illatismertetés, illatbemutató, illatmemória-fejlesztés, illatos növények képi megjelenítéssel történõ ismertetése, illatséta
szakvezetéssel, illatos, illatosított tárgyak kiállítása.
43 Illatos teakóstoló, teázó.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, illatkúra, aromamasszázs
egyedi, a masszázs-mozdulatsorhoz igazodó hangadással.
(210) M 09 03303
(220) 2009.11.12.
(731) X-Zone Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 09 00358
(220) 2009.02.10.
(731) JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi KFT,
Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,
Budapest
(541) Top Shine
(511) 3
Körömápolási cikkek; körömlakkok; mûkörmök.
(210) M 09 01173
(220) 2009.04.23.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
(541) A STÍLUS ÖSSZEKÖT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 5
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(210) M 10 00320
(220) 2010.02.04.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)
(546)

(210) M 09 03548
(220) 2009.12.07.
(731) 2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos készítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-fõtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt,
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00323
(220) 2010.02.03.
(731) Szigetvári György, Kisapostag (HU)
(546)

(210) M 10 00009
(220) 2010.01.06.
(731) Liang Zhongyang, Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest
(546)

(511) 25

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése)
mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); reklámozás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben (segítségnyújtás
üzletvezetéshez, franchise keretében).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; gyakorlati képzés (szemléltetés); show-mûsorok; szórakoztatás; éjszakai klubok.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; kávéházak; vendéglátóipar.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00010
(220) 2010.01.06.
(731) Liang Zhongyang, Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00355
(220) 2010.02.08.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
(541) ZENEKINCS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00050
(220) 2010.01.13.
(731) ANH-LE Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00227
(220) 2010.01.27.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)
(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-fõtt,
lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

(210) M 10 00391
(220) 2010.02.11.
(731) Olé Hungária Kft., Budapest (HU)
(541) mostantól mindig
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és
cukrászsütemények, különös tekintettel: churros; kakaó alapú italok; kávé alapú italok; tea alapú italok; fagyasztott joghurt; ketchup; mustár; fûszeres mártások; palacsinták; crépes (óriás palacsinta); pizzák; szendvicsek; hamburger; taco; tortilla; spagetti;
tésztafélék; fagylaltok.
32 Alkoholmentes italok; gyümölcsök és gyümölcslevek; limonádék; sörök; zöldséglevek; alkoholmentes sörök; tej, joghurt
vagy fagylalt felhasználásával készült alkoholmentes turmixok.
43 Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek;
vendéglátóipar; mozgó vendéglátás, kitelepülés.
(210) M 10 00404
(220) 2010.02.11.
(731) Discover Financial Services, Riverwoods (US)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivõ Iroda Kft.,
Budapest
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(541) DISCOVER
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, beleérteve hitelkártya szolgáltatások és bankkártya (debit card) szolgáltatások; hitelkártyák és
bankkártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek;
elõrefizetett kártyák kibocsátása; érték érmék, tokenek kibocsátása; pénzváltás; elektronikus hitel és tartozási tranzakciók; hitelkártya alapú készpénz visszatérítés és készpénz pótlás; elektronikus készpénz tranzakciók; ATM bank szolgáltatások; csekk igazolás; készpénz és kiegyenlítési szolgáltatások; elektronikus fizetési feldolgozási szolgáltatások; hitelkártya és fizetési tranzakciók engedélyezési és igazolási szolgáltatások; bank szolgáltatások;
számla fizetési és bemutatási szolgáltatások; online fizetési szolgáltatások elektronikus eszközökön keresztül globális számítógép hálózaton át, pénzügyi információ adása, beleértve hitelkártya és bankkártya jelentések és pénzügyi bejegyzések menedzsmentje; elektronikus pénz átutalási szolgáltatások; hitel menedzsment szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése globális
számítógép hálózaton át.

nyek; illatszerek; ionon [illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek;
izzadásgátló szappan; jázminolaj; kazánkõ eltávolító szerek háztartási használatra; kálium-hipoklorit oldat; keményítõ [appretúra]; keményítõ fényesítésre; kence eltávolító termékek; kenõcsök
kozmetikai használatra; kékítõ mosáshoz; kékítõszerek; készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére; konzervált sûrített levegõ tiszítási és portalanítási célokra; korund [csiszolószer];
kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények
fürdõkhöz; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek;
körömlakkok; krémek bõrökhöz; krémek cipészeknek; kréta tisztításra; kristályszóda tisztításra; lakklemosó termékek; lábizzadásgátló szappanok; lefolyócsõ-tisztító készítmények; lehelet
frissítõ spray; lemosószerek kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej
kozmetikai használatra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosodai áztatószerek; mosodai fehérítõszer; mosodai fényezõszer; mosodai viasz; mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; mûkörmök; mûszempillák;
napvédõ termékek [kozmetikai készítmények a bõr lebarnulására]; nátronlúg; növények leveleinek csillogóvá tételére (készítmények); olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok
kozmetikai használatra; olajok tisztításra; parkettviasz; viasz eltávolító szerek [mosószerek]; paszták borotvaszíjakhoz; pézsma,
mósusz [illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; polírozó készítmények; polírozó viasz; polírpapír; polírrúzs, polírvörös;
potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek álhajakhoz; ragasztószerek kozmetikai használatra ;ámbra [illatszer]; ragasztószerek mûszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolító termékek; samponok;
samponok kedvtelésbõl tartott állatoknak; simító termékek; simítókövek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szafrol; szakállszínezékek; szappanfakéreg mosáshoz;
szappanok; szappanok textíliák élénkítésére; szájvizek, nem gyógyászati használatra; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai
szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szilícium-karbid
[csiszolószer]; színezékek pipere használatra ; színezékeltávolító
szerek; színezékeltávolító termékek; színélénkítõ termékek háztartási használatra [fehérítés]; szõrtelenítõ szerek; szõrtelenítõ viasz; talkumpor pipere használatra; tapétatisztító szerek; tartóshullámhoz semlegesítõszerek; teabogyó [teacsarab] olaj; termékek
vászon illatosítására; terpentin [zsírtalanító szer]; terpentinolaj
[zsírtalanító szer]; terpének [eszenciaolajok]; textilpuhító szerek
mosáshoz; tisztítószerek; tömjénrudak; tripoli [kõ] polírozáshoz;
vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák; [piperecikkek];
vegytisztító készítmények; viasz padlókhoz (csúszásgátló); viasz
szabók részére; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készített
illatszer alapanyagok; vulkáni hamu tisztításra; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra; étereszenciák; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; üvegtisztító folyadékok; üvegvászon.

(210) M 10 00411
(220) 2010.02.11.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) IRABEL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00412
(220) 2010.02.11.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) CO-IRABEL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00426
(731) Gombás Csaba, Baja (HU)
(546)

(220) 2010.03.08.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ajakrúzsok; alunit, timsókövek [antiszeptikus]; ammóniák
[tisztítószer]; antisztatikus termékek háztartási használatra; arckikészítõ púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák süteményekhez
[illóolajok]; bajuszpedrõ; bergamottolaj ; borotvaszappan; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; bõrfehérítõ krém; bõrfehérítõ termékek; bõrkonzerváló szerek [kenõcsök]; cédrusolaj; cipészviasz, cipészgyanta; cipõkrémek; cipõviaszok; citromolaj; csillagánizs eszencia; csiszoló termékek; csiszolókorong; csiszolókõ; csiszolópapír; csiszolópapír [korund
alapú]; csiszolószerek eszenciaolajok; fehérítõ sók; fehérítõ
[színtelenítõ] szerek kozmetikai használatra; fehérítõ szóda; felújító készítmények; fenõkövek borotvához [antiszeptikus]; fertõtlenítõ szappanok; festékeltávolító termékek; fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítõ krémek; fényesítõ szerek; fényesítõ szerek bútorokhoz és padlóhoz; fogfehérítõ gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek
tisztítására szolgáló készítmények; folttisztító szerek; folyadékok
padlókhoz (csúszásgátló); fürdõsók nem gyógyászati használatra;
füstölõ készítmények [illatszerek]; füstölõk; gerániumolaj; gélek
(fogfehérítõ); gyémántpor [csiszolószer]; gyógyszappanok; habkõ, horzsakõ; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek; heliotropin; hidrogén-peroxid kozmetikai
használatra; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszer készítmé-

(210) M 10 00471
(220) 2010.02.16.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Hatházi Vera ügyvéd, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ASINATOS
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00478
(220) 2010.02.16.
(731) Acquisitor Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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(541) PS
(511) 24 Textíliák, textil áruk.
25 Ruházati cikkek; továbbá cipõk; fürdõköpenyek; fürdõruhák; fürdõpapucsok; fürdõcipõk; ingek; kabátok; kalapok; kesztyûk; nyakkendõk; pizsamák; pulóverek; sapkák; sálak; zoknik.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek.
(210) M 10 00622
(220) 2010.02.25.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Startapró
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 10 00625
(220) 2010.02.24.
(731) bagaboo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Érd (HU)
(546)

(511) 18
25

Hátizsákok; oldaltáskák, tarisznyák.
Kerékpáros öltözetek; nadrágok; felsõruházat.

(210) M 10 00678
(220) 2010.03.02.
(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Tokyo 104-8260 (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SUMIPEX
(511) 17 Félkész mûanyagok, félkész szintetikus gyanta termékek.
(210) M 10 00689
(220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 10 00690
(220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Körömápoló készítmények; mûköröm alapanyagok, kellékek; körömlakkok; kéz- és lábápoló készítmények; fürdõsók, nem
gyógyászati használatra; kozmetikai pakolások; kozmetikumok;
kozmetikai krémek; mûszempillák; szempillák (ragasztók
mû-rögzítésére); szempilla (kozmetikumok); ceruzák (kozmetikai); fényesítõ krémek; polírpapír; fényesítõ/polírozó készítmények; viaszok (fényesítéshez); gyanta (szõrtelenítõ); krémek bõrökhöz.

8
Kéziszerszámok; manikûr, pedikûr, kozmetikai fémeszközök.
11 Lámpák: UV lámpa, világító berendezések és készülékek.
(210) M 10 00707
(220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PLUSSZPOÉN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 10 00710
(220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HEVES MEGYEI BÖNGÉSZÕ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 10 00717
(220) 2010.03.04.
(731) Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(541) Inter - Európa
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 10 00728
(220) 2010.03.04.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

M530

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(210) M 10 00778
(220) 2010.03.09.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,
Delaware 19808 (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) BROKERNET
(511) 36 Befektetési alapkezelés és pénzügyi alapkezelés; ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek; életbiztosítás;
hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökségek jelzáloghitelezés, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tõkekihelyezés, tõkeberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás, alapítványtámogatás.
39 Logisztikai tevékenység, beleértve a logisztikai rendszerek
fejlesztését, szervezését és üzemeltetését is.
41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú kiállítás szervezése, oktatás; oktatás tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás; humánerõforrásközvetítés és kommunikáció.
42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos
és mûszaki szolgáltatások, beleértve a tervezõi és kutatói tevékenységet, valamint az ipari elemzõ és kutatói szolgáltatásokat.
45 Jogi szolgáltatások.
(210) M 10 00779
(220) 2010.03.09.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,
Delaware 19808 (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) PLATEA
(511) 36 Biztosítás, befektetési alapkezelés és pénzügyi alapkezelés;
ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek; életbiztosítás; hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökségek jelzáloghitelezés, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tõkekihelyezés, tõkeberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás, alapítványtámogatás.
41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú kiállítás szervezése, oktatás; oktatás tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás; humánerõforrásközvetítés és kommunikáció.
42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos
és mûszaki szolgáltatások, beleértve a tervezõi és kutatói tevékenységet, valamint az ipari elemzõ és kutatói szolgáltatásokat.
(210) M 10 00780
(220) 2010.03.09.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,
Delaware 19808 (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) QUANTIS
(511) 36 Befektetési alapkezelés és pézügyi alapkezelés; ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek; életbiztosítás;
hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökségek, jelzáloghitelezés pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tõkekihelyezés, tõkeberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás, alapítványtámogatás.
41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollok-

viumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú kiállítás szervezése, oktatás; oktatás tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás; humánerõforrásközvetítés és kommunikáció.
42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos
és mûszaki szolgáltatások, beleértve a tervezõi és kutatói tevékenységet, valamint az ipari elemzõ és kutatói szolgáltatásokat.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 10 00783
(220) 2010.03.09.
Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
40-2009-0062788
2009.12.18. KR
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9
Kijelzõberendezések gépjármûvek hátsó részének monitorozására, nevezetesen fénykibocsátó diódás kijelzõk; elektronikus ellenõrzõ egységek gépjármûvekhez, nevezetesen elektronikus berendezések gépjármû részek kopására vonatkozó információ követésére és kijelzésére; elektronikus ellenõrzõ egységek
gépjármûvekhez, nevezetesen elektronikus berendezések távmûködtetésû ajtózárak nyitására, lopás észlelésére és jelzésére, lopott jármûvek nyomon követésére, légzsák kioldásáról automatikus interaktív értesítés küldésére gépjármû ügyfélszolgálati központba; elektronikus ellenõrzõ egységek gépjármûvekhez, nevezetesen elektronikus berendezések gépjármû ügyfélszolgálati
központtal való interaktív kapcsolattartásra; diagnosztikai egységek gépjármûvek biztonságának fokozására, nevezetesen kamerák és távolságérzékelõk; navigációs berendezések jármûvekhez;
rádiók gépjármûvekhez.
(210) M 10 00791
(220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(541) MEDICAL WELLNESS/LABORATOIRE

DR DERM
(511) 3

Kozmetikai szerek.

(210) M 10 00793
(731) AEC Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

(220) 2010.03.09.

(511) 35 Reklámanyagok, nyomtatványok készítése, terjesztése; reklám célú kiállítások szervezése; szponzorok felkutatása.
41 Vitorlás verseny rendezése az afrikai kontinens körül; Afrika és Európa közötti kulturális kapcsolatok elõségítése érdekében
rendezvények, kulturális események szervezése; szórakoztatási,
nevelési és oktatási célú rendezvények, elõadások gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása; fogadások, konferenciák, kongresszusok, kiállítások szervezése, lebonyolítása; sportversenyek
rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
(210) M 10 00801
(220) 2010.03.10.
(731) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Vidd haza a nevetést!
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, húskivonatok; tartósított, szárított
és fõtt gyümölcsök és zöldségek; tojások; tejtermékek, kocsonyák, dzsemek, befõttek; tej és tejes italok; elsõsorban a fent említett árukból fogyasztási célra készített termékek.
30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs,
tápióka, szágó; gabonából készített liszt és egyéb készítmények;
kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsütemények; jég, fagylaltok; méz; szirup; só, mustár; ecet, szószok;
pesto, fûszerek; elsõsorban a fent említett árukból fogyasztási
célra készített termékek.
(210) M 10 00804
(220) 2010.03.10.
(731) Blackline Hungária Kft., Budapest (HU)
(541) BLACKLINE
(511) 18 Aktatáskák, bevásárlótáskák; bõröndök, kézitáskák; ernyõk, esernyõk; erszények, pénztárcák; hátizsákok; iskolatáskák;
strandtáskák; kulcstartók; levéltáskák; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák; piperetáskák; táskák csomagolásra; útitáskák;
irattáskák; nõi táskák; kézitáskák.
(210) M 10 00806
(731) Kriston Andrea, Budapest (HU)
(546)

(210) M 10 00812
(220) 2010.03.10.
(731) GAMAX Informatikai és Munkaerõ-kölcsönzõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SALIRIS
(511) 43 Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások;
étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;
helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.
44 Alkoholbetegek elvonó kezelése;aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások;
fák gyógyvágása; féregirtás a mezõgazdaságban, a kertmûvelésben és az erdészetben; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat;
gyepgondozás; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás;
gyomirtás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; kertészet; kertmûvelés; klinikák; kórházi szolgáltatások; koszorúkészítés;közfürdõk higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; manikûrszolgáltatások; állatgyógyászati
szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; állattenyésztés;
virágkötészet.

(220) 2010.03.10.

(210) M 10 00825
(220) 2010.03.11.
(731) BR International Holdings Inc., Jebel Ali Dubai (AE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 10 00810
(220) 2010.03.10.
(731) Bionanoferm Kutató- és Fejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(541) Lactomicrosel
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, cigaretta, szivarka, szivar, öngyújtók dohányzóknak, tubák, pipák, dohány tasak, bagó,
cigarettapapír, szipkák.
(210) M 10 00827
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 10 00811
(220) 2010.03.10.
(731) Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 1
Ipari, tudományos, mezõgazdasági területen alkalmazott
vegyi termékek, valamint mesterséges és szintetikus gyanták, ipari rendelétetésû ragasztóanyagok; betonadalékszerek, különösképpen betonszilárdulás gyorsítók, légpórusképzõk, képlékenyítõ
és plasztifikáló szerek; különbözõ típusú vízüvegek.
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2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
17 Szigetelõanyagok, tömítõanyagok, valamint nedvesség elleni szigetelõkompozíciók épületekben; hõszigetelõ anyagok.
19 Építési szakipari anyagok, különösképpen aljzatkiegyenlítõk, fugázók, vakolatok, habarcsok; bitumen alapú termékek.
(210) M 10 00828
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) MINDIG VAN ÉPÍTÕ JAVASLATUNK!
(511) 35 Építõipari reklámok, marketing tevékenység.
(210) M 10 00829
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) SORIPLAN PORO
(511) 17 Szigetelõ kompozíciók nedvesség ellen épületekben, tömítõanyagok.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen építõipari felhasználású habarcsok, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, lélegzõ- és hõszigetelõ vakolatok.
(210) M 10 00830
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) SORIPLAN
(511) 1
Ragasztóanyagok, elsõsorban építõipari felhasználásra.
17 Nedvesség elleni vízszigetelõ kompozíciók.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolatragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, gyorskötõ habarcsok,
padlóburkolatok.
(210) M 10 00831
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) SORIFIT
(511) 1
Ragasztóanyagok, elsõsorban építõipari felhasználásra.
17 Nedvesség elleni vízszigetelõ kompozíciók.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolatragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, gyorskötõ habarcsok,
padlóburkolatok.
(210) M 10 00832
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) SORIFLEX
(511) 1
Ragasztóanyagok, elsõsorban építõipari felhasználásra.
17 Nedvesség elleni vízszigetelõ kompozíciók.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolatragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, gyorskötõ habarcsok,
padlóburkolatok.
(210) M 10 00833
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) KALCIDUR
(511) 1
Beton-adalékszerek, különösképpen betonszilárdulást
gyorsítók, plasztifikálók, légpórusképzõk, betonszilárdulást késleltetõk.
(210) M 10 00834
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) SORITON
(511) 1
Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
19 Építési szakipari anyagok, különösképpen kül- és beltéri
burkolatragasztók, burkolatok, cementvakolatok, glettanyagok,
aljzatkiegyenlítõk.

(210) M 10 00835
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) SORIPON
(511) 1
Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
19 Építési anyagok különösképpen kül- és beltéri padlókiegyenlítõk; glettanyagok; cementvakolatok; burkolatok.
(210) M 10 00836
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) GOROMENT
(511) 1
Lángvédõ és tûzvédõ anyagok.
2
Festékek, favédõ szerek.
(210) M 10 00837
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) MIKROSZIL
(511) 1
Ragasztóanyagok.
17 Beton- és habarcstömítõ adalékanyag.
19 Építõipari célú habarcsanyagok.
(210) M 10 00839
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) BARLIT
(511) 2
Festékek.
19 Építõipari felületképzõ és bevonó anyagok.
(210) M 10 00840
(220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)
(541) PIETREPOX
(511) 1
Építõipari ragasztóanyagok, fõként burkolatok ragasztására.
17 Tömítõ-, fugázó-, kitömõ- és szigetelõanyagok.
(210) M 10 00842
(220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest
(546)

(511) 38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 10 00843
(220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

M533

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(210) M 10 00844
(220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 10 00872
(220) 2010.03.16.
(731) UNIVER-KTE Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(210) M 10 00845
(220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 10 00846
(220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 10 00847
(220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 10 00873
(220) 2010.03.16.
(731) Promenade Publishing House Kft., Budapest (HU)
(546)

M534

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 10 00942
(220) 2010.03.22.
(731) FIORÁCS Mezõgazdasági Termékelõállító és Forgalmazó
Export-Import Kft., Ács (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(210) M 10 00969
(220) 2010.03.24.
(731) Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(210) M 10 00874
(220) 2010.03.16.
(731) Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen ablakkeretek, ablakok,
ablaktokok, építéshez burkolatok, burkolólapok, furnérlemezek,
párkányok, díszlécek párkányokhoz, fûrészáru és deszkaáru, hordozható szerkezetek, félig megmunkált faáruk (pl. gerendák,
pallók fatáblák).
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; élelmiszerek kiskereskedelme és mozgóbolti árusítása; kereskedelmi adminisztráció;
irodai munkák.
41 Szórakoztató-, sport- és kulturális rendezvények szervezése
és lebonyolítása.
43 Vendéglátás (élelmezés); vendéglátóipari szolgáltatások,
kantin, büfé, étkezde, étterem, önkiszolgáló éttermek, ételek és
italok készítése, felszolgálása és házhoz szállítása; kiszállás helyszínre, catering, hideg és meleg konyha, kávéház, bár szolgáltatások.
(210) M 10 00878
(731) Kocsis Júlia, Sopron (HU)
(546)

(511) 19

(220) 2010.03.16.

20 Ablakszerelvények, nem fémbõl, bútorok és részei, tükrök,
keretek fából.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 10 00986
(220) 2010.03.25.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)
(541) LAF
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek, faxberendezések.

Burkolatok, nem fémbõl, építési célokra.

(210) M 10 00941
(220) 2010.03.22.
(731) Bólyi Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Rt., Bóly (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; táblamutató eszközök, nem elektromos, oktatási eszközök, a készülékek kivételével; borítékok (papíráruk), írószerek,
írótollak, írókészletek (papíráruk), írófelszerelések, íróeszközök,
iskolaszerek (papíráruk), papíráruk, irodapapír, kommunikációs
papír, fénymásoló papír, iratgyüjtõk, dossziék, iratkapcsok gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai cikkek), irodai
felszerelések, a bútorok kivételével, irodai kapcsok, irodai lyukasztógépek, irodai gumiszalagok, festékszalagok számítógényomtatókhoz, fóliatasak kasírozók, laminálók (irodai cikkek).
20 Bútorok, bútorpolcok, bútorgörgõk nem fémbõl, bútorszerelvények nem fémbõl, bútorajtók, fémbútorok, irodabútorok,
iratgyüjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), fogasok (bútorok).
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21 Tisztító eszközök, kézi mûködtetésû, tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra, tisztító [fényesítõ]
anyagok, a papír és a kõ kivételével.
(210) M 10 01016
(220) 2010.03.29.
(731) Credit Management System Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 10 01078
(220) 2010.04.06.
(731) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépes fájlokban mások számára; gazdasági információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
ügyekkel kapcsolatos információk beszerzése, gyûjtése, kiértékelése és nyújtása; piaci tanulmányok; piackutatás; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
üzleti információk.
36 Követelésbehajtási tevékenység; követelésmenedzsment
tanácsadás; finanszírozási tanácsadás; követeléskezelés; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások; pénzügyi elemzések, pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi finanszírozási szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység.
42 Adatbázis szolgáltatások; adatkezelés; adatfeldolgozás;
adatbázis hozzáférés biztosítása; adatszolgáltatás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M 10 01019
(220) 2010.03.29.
Eurama Idegenforgalmi Kft., Budapest (HU)
dr. Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 39 Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás; teherfuvarozás; költöztetés; egyéb szállítás; egyéb szállítási szolgáltatás;
jármûvezetõi szolgáltatás; jármûkölcsönzés; utazások szervezése; utaskísérés; teheráruk kirakása; információ szállítással kapcsolatban; vízi szállítás; vízi taxi szolgáltatás.
(210) M 10 01085
(220) 2010.04.07.
(731) JD-Media CO. LTD., Gyeonggi-do (KR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

Dunarama
39
41
43

Szállítás, utazásszervezés.
Sport és kulturális tevékenység, szórakoztatás.
Vendéglátás.

(210) M 10 01030
(220) 2010.03.30.
(731) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Utrecht (NL)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) CORTELLE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, fõként orális fogamzásgátló szerek.
(210) M 10 01031
(220) 2010.03.30.
(731) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Utrecht (NL)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) CORENELLE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, fõként orális fogamzásgátló szerek.
(210) M 10 01072
(220) 2010.04.02.
(731) Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest
(546)

(511) 9
Riasztók, erõsítõk, elektromos berregõk; tûzjelzõk, mikrofonok, radio-elektromos készülékek, vevõkészülékek, jelzõcsengõk, hangrögzítõ készülékek, hangrögzítõ hordozók, hangrögzítõ
lemezek, hangrögzítõ szalagok, hangrögzítõ, erõsítõ, hangvisszadó és hangtovábbító készülékek; képmagnók, drótnélküli antennák.
(210) M 10 01089
(220) 2010.04.07.
(731) Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(541) GLG
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 10 01154
(220) 2010.04.12.
(731) FÕNIX-MED Eészségügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 10 01174
(220) 2010.04.13.
(731) Lunk Gergely, Ászár (HU);
Lukácsa Sándor, Budapest (HU);
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)
(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GLOBAL LIFE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 10 01177
(220) 2010.04.13.
(731) Akadémia Nyelviskola Oktatási és Szolgáltató Kft.,
Esztergom (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 10 01175
(220) 2010.04.13.
(731) Lunk Gergely, Ászár (HU);
Lukácsa Sándor, Budapest (HU);
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)
(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Click’N’Join!
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 10 01176
(220) 2010.04.13.
(731) Lunk Gergely, Ászár (HU);
Lukácsa Sándor, Budapest (HU);
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)
(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

M 10 01187
(220) 2010.04.14.
Balzola AvantGarden Kft., Budapest (HU)
Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda, Budapest

AvantGarden
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 01189
(220) 2010.04.14.
(731) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, Budapest
(546)

(511) 9
Optika szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok,
szemüvegzsinórok, napszemüvegek, sportszemüvegek, vakításgátló szemüvegek, szemlencsék, okulárok, csíptetõk, cvikkerek,
foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetõkhöz), cvikkertokok, szemüveglencse üvegjei gyûjtõlencsék, kondenzorlencsék, kontaktlencsék, optikai lencsék, optika korrekciós lencsék, objektívek,
optika prizmák, nagyítók, lupék, optikai üvegek, fényképészeti
szûrõk, optika tükrök, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, binokuláris távcsövek, lencsék csillagfényképezéshez,
fényképészeti diafragmák, exponált filmek, diapozitívok, fényképezõgépek, fénymérõk, fényképészeti vakuk, fényképészeti villanólámpák, filmkamerák, állványok fényképezõgépekhez, háromlábú állványok fényképezõgépekhez, diavetítõk.
35 Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklám célú vásárok szervezése, árubemutatás,
áruminták terjesztése, reklámozás, reklámanyagok terjesztése, eladási propaganda (mások számára), hirdetési oldalak készítése,
hirdetési helyek kölcsönzése, on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós- és televíziós reklámozás, gazdasági
elõrejelzések, piaci tanulmányok, piackutatás, adatgyûjtés keres-
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kedelmi ügyletekrõl,kereskedelmi információs ügynökségek, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, beszerzõi szolgáltatások, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítások, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési tanácsadás, közönségszolgálat.
41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; tudományos, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádióés televízió-programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás;
filmezés videoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.
43 Helyfoglalás panziókban és szállodákban; szálláshelyek lefoglalása; szállásügynökségek; rendezvényhez termek kölcsönzése.
(210) M 10 01202
(731) Erdey János, Debrecen (HU)
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 10 01232
(220) 2010.04.19.
Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)
Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

GYMKHANA
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), idõmérés sporteseményeken, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzõtábori
szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül
autóversenyek szervezése, rendezése, különösen szlalom-, drift-,
gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamint gokart-, off-road-, jet-ski- és formulaversenyek szervezése, rendezése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen supermoto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek szervezése
rendezése.

(210) M 10 01235
(220) 2010.04.19.
(731) Friesl Balázs, Szombathely (HU)
(541) STARITY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek

(220) 2010.04.15.

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 10 01208
(220) 2010.04.15.
(731) Conlight Kft., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia, Budapest
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 11 Különösen világítástechnikai eszközök, világítóberendezések, készülékek, világítástechnikai szerelési anyagok és alkatrészek.
35 Különösen on-line szolgáltatás, on-line kereskedelem, interaktív szolgáltatás.
42 Különösen mérnöki tervezés, világítástechnikai tanácsadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

zése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen supermoto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek szervezése
rendezése.

M 10 01231
(220) 2010.04.19.
Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)
Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

MOTOKHANA
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), idõmérés sporteseményeken, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzõtábori
szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül
autóversenyek szervezése, rendezése, különösen szlalom-, drift-,
gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamint gokart-, off-road-, jet-ski- és formulaversenyek szervezése, rende-

M 10 01272
SHI HUA QIN, Budapest (HU)
Szatmári Gyula, Budapest

(220) 2010.04.22.

LEO JEANS
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 10 01273
Dai Dongqing, Budapest (HU)
Szatmári Gyula, Budapest

(220) 2010.04.22.

BALIS
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 01403
(220) 2010.05.03.
(731) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája,
Budapest (HU)
(541) AmCham Voice
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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(210) M 10 01404
(220) 2010.05.03.
(731) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája,
Budapest (HU)
(541) The Voice of AmCham
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

A rovat 97 db közlést tartalmaz.
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